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Utvidet TT-ordning – tildeling av midler for 2020 

Vi viser til vårt brev datert 12. desember 2019 med invitasjon til å søke om midler til 

videreføring av utvidet TT-ordning i 2020. Vi viser videre til fylkeskommunenes søknader for 

2020, og til rapporter for 2019. 

 

Samferdselsdepartementet tildeler midler gjennom dette brevet. Ved utgangen av 2019 var 

13 fylker omfattet av den utvidede TT-ordningen. Grunnet sammenslåinger er dette nå 9 

fylker, men for Agder og Viken er kun deler av de nye fylkene omfattet. I tråd med vår 

invitasjon og de mottatte søknadene, videreføres ordningen i de samme geografiske 

områdene som var omfattet ved utgangen av 2019. 

 

Alle de aktuelle fylkeskommunene har søkt om midler, og tildelingen er i tråd med 

søknadene. Til sammen tildeles 284 mill. kr for 2020. I statsbudsjettet for 2020 er det avsatt 

236,5 mill. kr til fordeling i denne runden, som betyr at vi tildeler mer enn budsjettert. 

Mellomlegget dekkes av mindreforbruk i 2019.  

 

Ubrukte midler fra 2019 skal tilbakebetales Samferdselsdepartementet. I praksis gjøres dette 

ved at mindreforbruket i den enkelte fylkeskommune trekkes fra beløpet som tildeles i 2020. 

Tildelt beløp og beløp for utbetaling fremgår av tabellen under. Vi ber om at 

fylkeskommunens adresse og kontonummer sendes til undertegnede saksbehandler på e-

post oro@sd.dep.no med kopi til pis@sd.dep.no så snart som mulig, slik at vi kan foreta 

utbetaling. 
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 Tildeles for 

2020 

Fratrukket mindreforbruk 

i 2019 

 

Til utbetaling 

Agder (Aust-Agder) 13 341 000 kr 787 350 kr 12 553 650 kr 

Innlandet 54 000 000 kr 7 619 197 kr (Hedmark) 

5 134 117 kr (Oppland) 

41 246 686 kr 

Nordland 22 600 000 kr 7 775 526 kr 14 824 474 kr 

Møre og Romsdal 8 001 486 kr 1 641 059 kr 6 360 427 kr 

Troms og Finnmark 

(Troms)  

18 100 000 kr 0 

 

18 100 000 kr 

Troms og Finnmark 

(Finnmark) 

9 276 740 kr 2 697 375 kr 6 579 365 kr 

Trøndelag 22 600 000 kr 3 860 729 kr 18 739 271 kr 

Vestfold og Telemark 22 286 994 kr 178 456 kr (Vestfold) 

2 842 304 kr (Telemark) 

19 266 234 kr 

Vestland (Hordaland) 66 111 500 kr 17 639 000 kr 48 472 500 kr 

Vestland  

(Sogn og Fjordane) 

24 712 000 kr 28 524 kr 24 683 476 kr 

Viken (Jevnaker, Lunner, 

Svelvik) 

 

2 600 000 kr 

 

- 

 

2 600 000 kr 

Viken (Østfold) 20 600 000 kr 4736 kr 20 595 264 kr 

 

Vi minner for ordens skyld om at når disse midlene er tildelt, har fylkeskommunene ikke bare 

ansvar for gjennomføring, men også et finansielt ansvar. Samferdselsdepartementet ber 

mottakende fylkeskommuner om å følge kostnadsutviklingen tett gjennom året. Dersom det i 

løpet av året viser seg at tildelte midler ikke er tilstrekkelig til å dekke 200 enkeltreiser for 

hver bruker, kan fylkeskommunen foreta kutt i tildelingen til den enkelte bruker. 

 

Midlene skal brukes i tråd med retningslinjene for ordningen (vedlagt). Ut over dette gjelder 

fylkeskommunens eget regelverk for TT-ordningen. Det skal rapporteres på bruk av midlene i 

tråd med retningslinjene, og eventuelle ubrukte midler skal tilbakebetales departementet. 

Departementet eller Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter forutsetningene. 

 

Vi minner også om at TT-ordningen er ment å tilby fritidsreiser for brukere som på grunn av 

nedsatt funksjonsevne ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Vi gjør også oppmerksom 

på at de utvalgte TT-brukerne gjennom den utvidede ordningen får tilbud om 200 reiser, ikke 

at det er et mål i seg selv å reise så mye som mulig. 

 

Samferdselsdepartementet er oppmerksom på og viser til uttalelse fra Likestillings- og 

diskrimineringsnemnda 5. september 2014 (sak 19/2014). Bakgrunnen for saken var at en 

TT-bruker mente å ha rett til et større TT-tilbud enn fylkeskommunen hadde gitt 

vedkommende sett på bakgrunn av hva andre TT-brukere hadde fått tildelt. Nemnda pekte  
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på at det i slike saker må gjøres en individuell vurdering og at det er naturlig at en tar 

utgangspunkt i vurdering av funksjonsgrad. Det er derfor viktig at fylkeskommunene i slike 

tilfeller f.eks. krever legeattest som gir grunnlag for en slik vurdering. 

 

Med hilsen 

 

 

Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Ole Rasmus Owe 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

Vedlegg  
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Adresseliste 

Agder fylkeskommune    

Innlandet fylkeskommune    

Møre og Romsdal fylkeskommune    

Nordland fylkeskommune    

Troms og Finnmark fylkeskommune    

Trøndelag fylkeskommune    

Vestfold og Telemark fylkeskommune    

Vestland fylkeskommune    

Viken fylkeskommune    
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